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Jön  
a karácsony,  
 
a szeretet ünnepe. Minden 
külső jel, készülődés erre 
készít bennünket. Ilyenkor 
érzékenyebb lesz az ember 
lelke, szeretetét szeretné kife-
jezni nemcsak családja, 
hanem a szegények, nél-
külözők, betegek, idősek 
irányába is. Nap nap után lehet látni a jó cselekedeteket 
megörökítő fényképeket, olvasni a híranyagokat. Mintha 
egy óriási szív lenne ilyenkor a világ. Magazinunk idei 
utolsó lapszáma a jónak lenni jó témáját szeretné egy 
néhány cikk erejéig az olvasó elé tárni. De mit is jelent 
jónak lenni, honnan bennünk ez a vágy? A jóság ugyan-
azt jelenti, mint jót cselekedni? – veti fel a kérdést Bustya 
Sándor jegyzetében. S ha mégis szeretünk segítőkészek, 
adakozók lenni, érdemes-e? Székely József Botond lelkész 
elmélkedésében olvashatjuk ennek a magatartásnak igei 
megalapozottságát. A történelem során szegények, né-
lkülözők mindig is jelen voltak a társadalomban. Berek-
méri Róbert történész  arról ír egy rövid cikket, milyen 
volt a szegénygondozás a 16.-18. században Marosvásár-
helyen. Ma már egészen más kihívásokkal állunk szem-
ben, és ennek megfelelően más lehetőségeink is vannak a 
szeretetszolgálatra. Mégis hogyan cselekdjük a jót, egyé-
nileg, szervezetten? Porkoláb Annamária pszichológus 
cikkében megindokolja, miért hasznos, ha gyermekeinket 
is próbáljuk jó cselekedetekre nevelni. Korondi Kinga 
munkatársunk pedig elbeszélget egy olyan intézmény veze-
tőjével, aki szolgálatát nagyrészt csak támogatásokból 
tartja fenn, illetve egy vállalkozóval, akinek mindig is 
fontos volt visszaadni a közösségnek, legalább egy részét 
annak, amit tőle kapott. És mindezt névtelenül. “Mert 
az élet szép” lehet, csak részt kell vennünk benne. A már 
említett cikkek mellett természetesen megszokott 
rovataink is megtalálhatók, mindenhez kívánok jó ol-
vasást. A Mária és Márta Magazin szerkesztőségének, 
munkatársainak ennyit sikerült önöknek adni, kedves 
olvasóink, ebben az évben. Mert tényleg jó érzés adni. De 
áldottabb lenne jónak lenni. Kívánom mindenkinek le-
gyünk jók, ha tudunk. És ne csak karácsonykor.  
 

•   BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

Egy telefonbeszélgetés után szo-
morúan és csalódottan jegyezte meg 
egy közeli ismerősöm (kisebb vállal-
kozás tulajdonosa), hogy nem éri 
meg becsületesnek, tisztességesnek 
lenni. Tisztességgel, jósággal, segí-
tőkészséggel szinte semmire se 
megy az ember. Visszaélnek bizal-
mával, kihasználják türelmét, jósá-
gát, és mindig vesztesként kerül ki 
különböző helyzetekből. 

Ezentúl másként lesz – fogalmaz-
ta meg csalódottságában –, utalva 
arra, hogy feladja korábbi értékeit. 

Megdöbbenésemben remél(t)em, 
hogy mindez csupán a  pillanatnyi 
keserűség hangja. De ha mégsem?  
Ha döntése komoly, mit kellene 
mondanom? Hogy ez nem így van, 
hogy Isten a jókat szereti, jutalmaz-
za, hogy számontartja őket, gondot 
visel róluk, és a látszat ellenére még-
is megéri? De hát a Szentírás szerint 
Isten a gonoszokat is szereti, róluk is 
gondot visel, nekik is esélyt ad, és 
Krisztus érettük is meghalt. És egy 
vállalkozó pontosabban tudja, mint 
én, hogy akik gonoszságot űznek, 
azok gyarapodnak (Mik 3,15).   

Akkor tehát miért érdemes jónak 
lenni? Vagy lehet-e egyáltalán jónak 
lenni, ha a gazdag ifjúnak adott jézu-
si válasz szerint „senki sem jó csak 
egy, az Isten”? (Mt 19,17). Jóságunk 
csupán önámítás lenne?  

Jézus nem kevésbé meglepő kije-
lentése kiindulópontja minden embe-
ri jóságnak. „Sok jó cselekedetet 
mutattam nektek az én Atyámtól” (Jn 
10,32) – mondja Jézus az őt vádlók-
nak. Jóságunk, jó cselekedeteink 
(gonosz létünk ellenére) ebből a kap-
csolatból fakadnak, nem sajátjaink, 
nem emberi természetünk része, csu-
pán továbbadása annak, amit mi is 
kaptunk, amiben részesít bennünket 
Isten a vele való közösségben.  Indí-
téka nem a jutalom, nem annak kere-
sése, hogy megéri vagy sem, még 
annak bemérése sem, hogy megér-
demli-e a másik ember, hanem Isten 
lekötelező szeretete.  

 Fontos kérdés mindez, különö-
sen a karácsony közeledtével, ami-
kor szinte „kötelező” jónak lenni. 
Gyermekeknek, hogy kiérdemeljék 
az ajándékot, szüleiknek, hogy vala-
melyest pótolják mulasztásaikat. 
Mindannyiunknak pedig, hogy azzal 
a tudattal ülhessünk a bőségesen 
terített ünnepi asztalok mellé, hogy 
másnak is juttattunk valamit. És ta-
lán néha azért is, hogy Isten véghe-
tetlen jóságából egy parányit tovább-
adjon, visszatükrözzön életünk. 

 Elgondolkodtató megfogalmazás 
szerint azonban nem Jézus a kará-
csony része, hanem a karácsony Jé-
zus életének része. A jóság nem csu-
pán a karácsonyi időszak, hanem a 
tanítványi élet egészének velejárója. 
A jóság és a jó cselekedet az Istennel 
való közösségünk, kapcsolatunk ál-
landó gyümölcse. Nem magunkat, 
hanem az övét nyújtjuk tovább. Nem 
magunkat, hanem a szerető Istent 
ismertetjük meg általa.   

Jónak lenni azt jelenti, hogy le-
mondok arról, ami könnyebb, amit 
gyakran szívesebben tennék, és vál-
lalom azt, ami a nehezebb. Aki iga-
zán jó ezen a világon, azt vádolták, 
kiközösítették, keresztre feszítették. 
Igazán jót tenni nem mindig népsze-
rű, sőt gyakran teljességgel nem az. 
De nekem nem azt kell nyújtanom, 
ami emberi természetemből fakad, 
vagy amit elvárnak tőlem az embe-
rek, hanem azt, ami a Szentlélek ál-
tal született meg bennem, és amire 
Isten Krisztusban teremtett. (Ef 
2,10) 

Jónak lenni több mint önkéntes-
ség, nem csupán szociális érzékeny-
ség, nem lelkiismereti kérdés, hanem 
isteni parancs, amelynek teljesítésére 
alkalmat, lehetőséget teremt az Isten. 
A jótett egy pohár víz, egy ölelés, 
meghallgatás, imádság, odafigyelés, 
befogadás, ami gyakran „önköltségi” 
áron megvan.  A tennivaló nem 
erőnk feletti, nincs távol tőlünk, 
gyakran közvetlen környezetünk 

része. Jónak lenni szinte észrevétle-
nül természetes.  

Amikor Jakab apostol a jó tette-
ket összeköti a holnap bizonytalan-
ságával, akkor nem enged visszahú-
zódni a kényelmes „semmi rosszat 
nem tettem” állapotunkba, hanem 
különösképpen figyelmeztet a vissza 
nem térő alkalmakra, az elmulasztott 
lehetőségekre. A morzsáknak még 
időben kell eljutni Lázárhoz, a fél-
holtat még idejében kell megszánnia 
a samaritánusnak, a virágot már nem 
csupán a sírhantra kell letenni, és 
emlékeinket nemcsak fényképekkel 
megosztani, hanem amíg időnk van, 
cselekedni a jót.    

A vállalkozó kérdése örök tanít-
ványi kérdés is. Péterhez hasonlóan 
kérdezzük az Urat: „mi lesz hát ve-
lünk”, mi a jutalom, hogy Őt követ-
jük?  

Jutalom az, hogy Isten mellett 
marad az életed, mert ha nem teszed 
azt, amit kell, amire kér az Isten, 
akkor azt teszed, amit nem kell, ami-
re nem kér, vagy amit tilt az Isten. 

Jó tetteink biztosítanak arról, 
hogy életünk ott van a helyén, az 
élet forrása közelében, és naponta 
örvendhetünk minden áldásának. 
„Mert annak az embernek, aki Isten 
szemében jó, ő bölcsességet, tudást 
és örömöt adott” (Préd 2,27). 

 

•   SZÉKELY JÓZSEF BOTOND 

Jónak lenni isteni parancs 
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi bűne az annak (Jak. 4,17 ) 
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  Jegyzet ● 

Ritkán állítjuk embertársainkról azt, hogy jók. Általá-
ban hozzánk közel álló személyekről, családtagokról 
vallunk így, leginkább olyankor, amikor már nincsenek 
köztünk. Ha a maiak közül kellene felsorolni azokat, 
akiket igazán jóknak gondolunk, talán tíz nevet tartalma-
zó listát sem tudnánk összeállítani. Hogy mi magunk 
helyet kapnánk ebben a felsorolásban, az szinte termé-
szetes, ugyanis szeretjük önmagunkat a jó emberek közé 
sorolni. És meg is indokoljuk, hogy miért: ha mindenki 
csak annyira lenne rossz, mint mi, mennyivel jobb lenne 
a világ! A mások kapzsisága, kéjvágya, hiúsága, hazug-
sága mindig nagyobb, zavaróbb és visszataszítóbb, mint 
az önmagunké. Még ha valóban így is lenne, ezzel az 
állítással tulajdonképpen elismerjük, hogy a másoknak 
felrótt hibák, bűnök, gyarlóságok – különböző mérték-
ben ugyan, de – bennünk is megvannak. Ezek után 
mondhatjuk azt, hogy jók vagyunk? Ne áltassuk magun-
kat! Senki sem jó, Istenen kívül. 

Volt ez másképp is! A teremtéstörténetből tudjuk, 
hogy mindaz, amit Isten alkotott – így az ember is, mint 
Isten hasonlatosságára formált lény –, igen jó volt. A 
„rossz” az ember számára csak elméletileg, mint lehető-
ség létezett. Akkor vált érzékelhető valósággá, mikor az 
ámító szavak hatására az első emberpár áthágta az Isten 
által szabott rendet. Jobban hittek a hitetőnek, mint a 
minden szükségüket betöltő Teremtőnek. Ennek azonna-
li, és máig tartó következményei a szégyen, félelem, vá-
daskodás, becsapottság, kiszolgáltatottság és kirekesz-
tettség, a rossz lelkiismeret.  

Magunkban hordozzuk a kezdeti, romlatlan állapot 
emlékét, és vágyunk arra, hogy valamiképpen újra olya-
nokká legyünk, az eredeti állapotunkba kerüljünk. Ho-
gyan válhatunk jókká? Gondolkodás nélkül vágjuk rá a 
választ, úgy, hogy jót teszünk. Mert bár hajlamosak va-
gyunk a bűnre, képesek vagyunk jót is cselekedni! Igaz, 
leginkább úgy, hogy minél kevesebb fáradsággal és ál-
dozattal járjon, és ha lehet, térüljön is meg belőle valami. 
A vele járó költség legyen leírható az adóalapból, szá-
moljon be róla a hírlap, tévé, és a közölt képeken jól fel-
ismerhető legyen az adakozó, vagy az általa vezetett vál-
lalkozás, intézmény, politikai alakulat jelvénye… Meny-
nyire távol áll ez Jézus tanításától: „amikor adományt 
adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb!” (Mt 6,3). 
Szeretnénk jót tenni, de magunk felé hajlik a karunk. 
Még ha jó szándékkal is fogunk neki, sokszor tapasztal-
juk, hogy nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem azt, 
amit gyűlölünk.  

Pedig gonosz létünkre is képesek vagyunk jót csele-
kedni. És kell is cselekednünk, hogy ezt látva az embe-
rek dicsőítsék a mennyei Atyát. De cselekedeteink által 
nem válunk jóvá, tisztává, bűntől szabaddá. Nem tudjuk 
önmagunkat megváltani, helyrehozni, sem kiérdemelni, 
hogy a paradicsomba kerüljünk. De van rá lehetőség! 
Jézus önmagát adta értünk, hogy megtisztítson és meg-
váltson minket minden gonoszságtól. Ő újjáteremt min-
dent. 

•   BUSTYA SÁNDOR 

Minden gonoszságtól mentesen 
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● Történelem 

A marosvásárhelyi szegénygon-
dozás gyökerei a középkorba nyúl-
nak vissza, és Európa egyik legjelen-
tősebb betegápoló rendjének (Szent-
lélek-rend) tevékenységéhez kötőd-
nek. A város első ispotályát (sze-
génygondozó intézményét) a rend 
tagjai hozták létre, és a helyi polgár-
ság, illetve birtokos réteg támogatá-
sával működtették. Első vezetője 
(perjele) István plébános volt, akit 
1514-ben neveztek ki az intézmény 
élére. Az ispotály középkori létét a 
16. század közepén, a városban ki-
bontakozó reformáció zárta le.  

A szegénygondozás azonban a 
Szentlélek-rend távozásával nem 
szűnt meg, hanem a városi közösség 
jóvoltából átvészelte a vallásváltást, 
s a 16. század végétől már újra fo-
gadta az arra rászorulókat. Marosvá-
sárhely kora újkori ispotálya a legen-
da szerint egy Sásvári nevű személy 
által adományozott telken „született 
újjá”, a református hitre tért város 
közösségének támogatásával.  
Az intézmény fejedelemségkori mű-
ködését a református egyház 
(egyben a város) elöljárósága fel-
ügyelte. A testület az intézmény tel-
jes vagyona fölött rendelkezett, az 
választotta meg inspektorait, meste-

reit, illetve papjait, és döntött arról, 
hogy ki kerülhet annak gondozásába. 
A szegények életét szigorú belső 
előírások szabályozták, amelyeknek 
betartását az ispotálybíró felügyelte. 
A kihágásokért büntetés járt. Az is-
potály lakói külön háztartást vezet-
tek, a munkaképesek pedig az ispo-
tály életének aktív részesei voltak. A 
betegeknek társaikat ápolniuk kel-
lett. Legfontosabb feladatuk azonban 
a koldulás volt. Ellátásukról az egy-
ház és a patrónusok, a lelki táplálé-
kukról pedig az ispotálypap gondos-
kodott. Az elhunytakat a temető sze-
gények számára kialakított parcellá-
jába temették el. 

Az ispotály 18. századi történetét 
két alapvető mozzanat határozta 
meg. Egyfelől a szegénygondozó 
intézmény „templomos” gyülekezet-
té válásának folyamata, másfelől 
pedig a katolikus egyház fokozatos 
térnyerése, amely a 19. század első 
évtizedére az intézmény végleges 
megszűnését okozta.  

A II. Rákóczi Ferenc vezette sza-
badságharc mély nyomokat hagyott 
Marosvásárhely életében. Az ost-
romló vagy átvonuló hadak a város 
szegénygondozó intézményét sem 
kímélték: az állatállományt elhajtot-

ták, felélték, épületeit pedig elpusztí-
tották. Bár erre vonatkozóan nem 
maradtak fenn írott adatok, a 18. 
század első felének nagyszabású 
építkezései azonban vitathatatlanul 
erre utalnak. Ekkor készült el az új 
szegények háza, az ispotálygazda és 
a pap háza, illetve az ispotály temp-
loma egy kis haranglábbal együtt. 
Az utóbbi két épület Kolozsvári 
Szőcs Dániel városbíró jóvoltából.  

A lelki gondozást és a szolgálatot 
ekkor rövid időre a Farczádi Sámuel 
lévitát követő János deák látta el. 
Mivel tevékenységüknek köszönhe-
tően már az ispotály közelében lakók 
is ide jártak istentiszteletre, a temp-
lomot 1736-ban kibővítették. A kö-
vetkező évek forrásai említést tesz-
nek a templombelső berendezéséről 
is. Az 1745 februárjában, Szatmári 
Ötvös János ispotályfelügyelő alatt 
készült vagyonösszeírásban az aláb-
biak olvashatók: „Kilin vagyon az 
prédikáló széken, dusla szőnyeg az 
úrasztalán.” A fent említett jegyzé-
ket figyelembe véve már egy telje-
sen önállóan működő lelki közösség-
ről beszélhetünk. A szolgálatokat az 
ispotálytemplomban ekkor Ormányi 
János végezte.  

A 18. század második felére az 
ispotály épületei olyan állapotba ke-
rültek, hogy állaguk megóvásáért 
komoly beavatkozásra volt szükség. 
Az 1757-ben megkezdett munkála-
tok során a legnagyobb változáson 
az ispotály temploma ment keresz-
tül, amelyet teljesen újjáépítettek. A 
költségek fedezéséhez 114 személy 
járult hozzá, többek között Boros-
nyai Lukács János püspök, illetve 
Nemes György bíró. Az épületegyüt-
tes néhány kisebb módosítással a 19. 
század elejéig fennállt. A katolikus 
egyház ténykedésének eredménye-
ként ekkor az ispotály a városi ta-
nács hatáskörébe került. Az épüle-
tekre az új fenntartó már nem fordí-
tott gondot, s azok az enyészeté let-
tek. Az 1810-es években az ispotály 
épületeit lebontották, s az egykori 
fatemplom helyén, ami még az egy-
ház tulajdonában maradt, épült fel a 
református egyház ún. kis temploma.  
 

•  BEREKMÉRI ÁRPÁD RÓBERT 

Szegénygondozás                            
Marosvásárhelyen  

a 16–18. században 
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   Irodalom ● 

Annál jobban megáldotta az Isten 
az öreg Posztószél koldust. Mintha 
csak a szerencsét fogadta volna 
örökbe, mikor Csicsmár varga buj-
dosó fiacskáját bétakargatta a köpe-
nyegével. Olyan deli legényke kere-
kedett abból, hogy Fütyü cigány 
nem győzte a fejét csóválni : 

– Még ilyet nem értem, mióta 
Fütyü cigánynak tistel a világ. Min-
dig ast hallottam a sülémtől, hogy 
varnyúnak varnyú a fia. Márpedig 
ezs a Jánoska valóságos sasfiók. 
Még a seme is úgy áll, mint valami 
princsnek. Nem is hinném, hogy 
Csicsmár vargának azs ivadéka, ha 
olyan aranyos jó sive nem volna. 
Tudom én azt, mert én is segény em-
ber gyereke vagyok. 

– Megint bolond vagy már, Fütyü 
– nevetett Posztószél. De azért neki 
is örült a lelke, mikor elnézte, hogy 
milyen ügyes annak a gyereknek 
minden mozdulata. Meglátszott an-
nak a keze nyoma mindenen, amihez 
hozzáért. Még a putrit is egészen 
megfiatalította. A nádszegéséről le-
szaggatta a gubancos vadszedreket, s 
ahelyett hajnalocskával futtatta be. 
Olyan lett az egész földház, mint 
valami nagy bokréta. 

A Csincsésen is nagy fordítást 
csinált. Árkot ásott a vizének, s hogy 
a tocsogó mélyebb lett, megtermett 
benne a hal is. Biz ez csak koldus-
nak való hal volt, hitvány keszegecs-
ke, de azért mégis kettős haszon volt 
belőle. Az egyik az, hogy a keszegek 
megették a szúnyogtojásokat, a má-
sik az, hogy Posztószél egész nap 
elpecézgethetett. Ráért most már 
nagyon. 

– Látod, Fütyü, milyen úr vagyok 
én. Fölváltott az unokám a mester-
ségben. Most már itthon pipázhatok 
napszámra. 

Az bizony, mégpedig otthon ter-
mett dohányból. Azt a darab földet, 
amelyik fölszabadult a vízből, föl-
ásogatta Jánoska, és vetett bele do-

hányt az öregnek, répát, petrezsely-
met Veronkának. Egyébbel nem tu-
dott fizetni a jóságukért, csak a szor-
goskodásával. Pedig érezte, hogy 
mennyivel tartozik nekik, a betevő 
falattól kezdve egész a fűzfafurulyá-
ig. Azt is maga eszkabálta magának, 
s avval járta be a falukat. A világért 
se kéregetni, mert ahhoz az egyhez 
nem volt neki ügyessége, meg nem 
is voltak rászorulva. Ahol az ő furu-
lyája megszólalt, ott mindenütt elej-
be szaladtak a házakból: 

– Ide gyere, Jánoskám, mert na-
gyon vár a kisborjú. Valami nagy 
baja lehet szegénykének, mert már a 
sós kenyeret se akarja elvenni. 

Jánoska egyszeribe segített a kis-
borjún. Megdörgölte az orrát 
varádicsgyökérrel, mindjárt nem volt 
annak kutya baja se. 

A másik háznál éppen eresztettek 
a méhek, s nem volt, aki befogja 

őket. A gazda oda volt kapálni, a 
legény fiú erdőt írtani, a gazdasz-
szony jajgatva tördöste a kezét : 

– Jaj, a méhecskéink, jaj, a mé-
hecskéink! Attól félek, átrepülnek 
Cirákra, onnan pedig haza nem kap-
juk őket. Jánoska befogta a méheket, 
s akárhogy szabódott, csak a tarisz-
nyájába tettek érte egy bögre mézet. 

A harmadik helyen a mosóteknő 
szivárgott: Jánoska egyszeribe beön-
tötte szurokkal. A negyedik helyen 
lekvárt főztek, de a tűz nem akart 
égni, nyirkos volt a tűzrevaló. János-
ka mindjárt kerített száraz gallyat. 
Nem is hagyták ám addig továbbsza-
ladni, míg le nem nyalta a nagy ka-
varókanalat. Rác Andráséknál észre-
vette, hogy a palánk deszkáját lesza-
kította az éjszaka a szél. Azt mind-
járt fölszögezte, amit meg is köszön-
tek neki nagyon szépen: 

                   Móra Ferenc 

                                              Mindenki Jánoskája 
(részlet) 
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– Fizesse meg az Isten, Jánoska! 
Ugyan jó, hogy észrevetted, mert 
még valami nyiráki gányó hazavitte 
volna koporsódeszkának. 

Vadlövő Imrééknél nagybeteg 
volt az öregasszony, s annyit nyű-
gösködött, hogy az egész háznépnek 
nem volt maradása tőle. Jánoska 
odaült a nagybeteg ágyához, s addig 
legyezgette a szemét barkacsomóval, 
addig mesélgetett neki a jó Istenről, 
míg az öregasszony elcsendesedett. 

– Aranyozni kellene a száját. 
Szebben beszél, mint a pap. Meglát-
szik, hogy ciráki vér van benne! – 
hálálkodott neki a ház népe, s akkora 
karaj kenyeret vágtak neki, hogy 
meghúzta a tarisznyáját. No, arra 
igen nagy szükség volt, mert Péter 
Gáboréknál igen szűkös volt a ke-
nyér, s mikor Jánoska a kezébe 
nyomta a karajt az utcaajtóban ácsin-
gózó Sándorkának, az majd nem 
tudott örömében hová lenni. 

– Jaj, csak a lábadra ne ejtsd, lel-
kem – aggóskodott Jánoska -, mert 
eltöri! Nagyobb baj lett volna annál, 

ha megtudják, hogy ciráki kakastej-
jel gyúrták azt. Megakadt volna ak-
kor a Sándorka torkán. 

A mézet Hajagos Rókusékhoz 
adta be Jánoska. Hallotta, hogy sokat 
köhécsel az eladó lányuk, mióta a 
szüreten megfázott. Jó arrul a méz 
nagyon, úgy tanulta ő Posztószél 
apótól. Csitáriéknál másfél álló óra 
óta mindig visított a legkisebb gye-
rek. Eleinte csak nevettek rajta, hogy 
nini, kántornak készül Nyirákra! 
Hanem aztán bezzeg megijedtek, 
mikor kékült, zöldült a gyerek a 
nagy sivalkodásban. Szaladtak a bor-
bélyért, aki nagyon tudós ember volt 
ilyesekben (doktornak is csalogatták 
már Nyirákra!), öntötték bele a fo-
dormentalevet, nem ért az semmit. 
Hát ahogy betoppan a Jánoska, kar-
jára kapja a gyereket, megdöcögteti 
egy kicsit a hátát, odaütögeti az orrát 
az orrocskájához: „Nosza, pisze, 
vesszünk össze” – uramfia, mindjárt 
elállt a sírása a kis gyíksárkánynak, s 
olyan nevetős lett az arca, mint a 
kinyílt napraforgó. Hát még mikor 

Jánoska nekiadta a furulyáját! Arról 
a kis gyerek azt gondolta, árpacukor, 
s mindjárt álomba szopogatta magát 
rajta. No, itt annyi áldást rakosgattak 
Jánoska tarisznyájába, hogy jutott 
belőle még annak is, akit régen elfe-
lejtettünk. Hát kit áldana az édes-
anya, ha nem azt, aki nyűgös gyere-
két el tudja altatni! 

– Ó, hogy az  Isten áldja meg 
még azt a földet is, amelyikben ez a 
fiú termett, ahol az a mátyásmadár 
kikelt! – hányta a kezét az ég felé az 
asszony. 

Már erre Jánoska is visszafordult 
a kisajtóból: 

– Melyik mátyásmadár, asszony-
néném? 

– Hát amelyiket te megettél, Já-
noskám. Anélkül sose lettél volna a 
mi fiunk. Annak köszönhetünk té-
ged, hogy az elveszett. 

– No, ugyan – nevetett Jánoska. – 
Hát énnekem mennyi a köszönniva-
lóm! Hiszen ha engem nem ilyen jó 
emberek találnak meg, azóta már rég 
megettek volna a sasok. 

Ady Endre 
                                                  

Jóság síró vágya 
 
Meleg karokban melegedni, 
Falni suttogó, drága szókat, 
Jutalmazókat, csókolókat: 
Milyen jó volna jónak lenni. 
 
Buzgóságban sohasem lohadni, 
Semmit se kérni, el se venni, 
Nagy hűséggel mindent szeretni: 
Milyen jó volna mindig adni. 
 
Még az álmokat se hazudni, 
Mégis víg hitet adni másnak, 
Kísérő sírást a sírásnak: 
Milyen jó volna áldni tudni. 
 
Meleg karokban melegedni, 
Falni suttogó, drága szókat, 
Jutalmazókat, csókolókat: 
Milyen jó volna jónak lenni. 
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Márták és Máriák 
 

A reformáció 500 éves évfordulóján a gegesi nőszö-
vetségben is hálát adunk Istennek református hitünkben 
való megmaradásunkért. Református hitünk drága örök-
ség, amelynek megtartásában nekünk, nőknek is igen-
csak fontos szerepünk van, vigyázzunk rá, ápoljuk és 
adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Mert Isten 
bennünket, nőket is, naponként megszólít: megtartottuk-
e hitünket, helyünkön vagyunk-e a családban, gyüleke-
zetben? El tudunk-e csendesedni, tudunk-e egymásért 
imádkozni?  

Ilyen s hasonló kérdésekről beszélünk a heti rendsze-
rességgel megtartott nőszövetségi bibliaórán, amely a 
legfontosabb tevékenysége nőszövetségünknek. A bib-
liaórákat általában a lelkipásztor tartja, de előfordul, 
hogy vendég meghívott van jelen ezeken az alkalmakon. 
Az igéről való beszélgetés mellett sokat énekelünk, elő-
adásokat hallgatunk, néha hiterősítő filmet is nézünk. Jó 
ezeken az alkalmakon együtt lenni egymással és Isten-
nel.  

Nőszövetségünk néhány év kényszerszünet után 
(amíg nem volt helyben lakó lelkipásztora a gyülekezet-
nek) 2007-ben alakult újra. Tagjai áldozatvállaló, segítő-
kész, hűséges templomba járó asszonyok, akik a nőszö-
vetségen belül sokrétű tevékenységet folytatnak. 

Asszonyaink többször is meglátogatták a marosvásár-
helyi öregotthonokat, terményt, süteményt, házi laskát és 
sok-sok szeretetet vittek ajándékba. Ezen látogatások 
alkalmával énekszóval is megörvendeztették idős, beteg 
testvéreinket. 

Nőszövetségi tagokból állt össze a gegesi gyülekezet 
diakóniai csoportja is, amelynek kereténben szintúgy 
rengeteg alkalom nyílik a szeretetszolgálat gyakorlására. 
Heti két alkalommal 14 idős, egyedülálló férfi és nő kap 

meleg ebédet, szükség esetén kötszereket és más hasonló 
gyógyászati kelléket. Évente egyszer megszervezzük az 
idősek vasárnapját, amelyről előre kiküldött meghívók-
kal értesítjük a 60 éven felülieket. Az együttlét mindig 
istentisztelettel kezdődik, és szeretetvendégséggel zárul. 
Az idei idősek napján a vallásórás gyermekek tartottak 
ünnepi műsort a tiszteletesasszony vezetésével.  

A nőszövetség a közmunkában is oroszlánrészt vállal. 
A közelmúltban a kívül-belül felújított templomban, a 
sok alapos szakmunka mellett, amit a férfiak végeztek, 
bőven maradt az asszonyoknak is tennivaló, hiszen a 
felújítás után következett a nagytakarítás, szőnyeg- és 
kézimunkamosás. Az idén az egyházi gyümölcsöst is az 
asszonyok kapálták fel, ezenkívül lefestették – az ifjú-
sággal együtt – a táborozóhely sportpályájának fémszer-
kezetét.  

Különböző eseményekre fánkot, kürtőskalácsot sütöt-
tek a nőszövetségi tagok, az imahétre vagy különböző 
ünnepi alkalmakra versmondással is készültek. A tevé-
kenységekről rendszeresen közölnek újságcikket a tagok 
a gyülekezeti lapban, a „Mécses”-ben.  

Nemcsak a gyülekezeti alkalmakon vett és vesz részt 
a nőszövetség, hanem szép számban képviseltette magát 
a különböző helyszíneken megszervezett regionális kon-
ferenciákon, nőszövetségi világimanapon, bonyhai kas-
télynapon és az egyházmegyei missziós héten. 

A gegesi nőszövetségnek nemcsak a keze szorgos, de 
a szíve is nagy. Néhány éve perselyezést kezdeménye-
zett, amelynek célja a bonyhai kastély számára adomá-
nyokat gyűjteni. A meghirdetett 10 banis adakozás he-
lyett azonban 1 lejesek kerültek a perselybe, így  jutott 
nemcsak a kastélyfelújításra, hanem súlyos műtéti be-
avatkozásra, de segesvári nőszövetségi kirándulásra is. 

Lelkiekben gazdag időszakot tudunk a hátunk mö-
gött, és nagy hálával tartozunk Istennek mindazért, amit 
velünk tett. 

•   VINCZELLÉR IBOLYA 
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– Gyökereim Parajdra vezetnek, 

ott születtem 1956-ban. Egyházhű, 
templomlátogató családból jövök. 
Édesapám földműves volt, presbi-
ter, édesanyám háziasszony, a da-
lárda tagja. Haton vagyunk testvé-
rek, négy leány és két fiú. Közös-
séghez szoktunk, akik szeretjük ho-
vatartozásunkat megélni, Isten Igé-
jét olvasni és hallgatni. Parajdon 
jártam iskolába, majd Szovátán 
érettségiztem. A székelyudvarhelyi 
Egészségügyi Technikumban vé-
geztem. Másodéves koromban, a 
pünkösdi legáció alkalmával ismer-
tem meg férjemet, Fülöp Ernőt. 
1979-ben házasodtunk össze, a fér-
jem Májába kapott kinevezést, ott 
született Ágota leányunk, 1981-ben. 
Megtanultam kántorizálni is. 1980-
ban meghívták a férjemet Hármas-
faluba, én a makfalvi orvosi körzet-
nél dolgoztam, öt falu csecsemőit 
gondoztam, mint terepes védőnő. 
1984-ben megszületett Örs Ernő 
fiunk Hármasfaluban. Nyolc és fél 
év múlva férjemet meghívták Ma-
gyarkirályfalvára, ahol huszonnyolc 
éven át végeztük szolgálatunkat. A 
dicsőszentmártoni kórház újszülött 
osztályán dolgoztam, a szülőszobán, 
a műtőben, az újszülöttek és a  ko-
raszülöttek mellett kellett nap mint 
nap helytállni, nehéz, de szép mun-
kám volt. A saját gyermekeimért 
mindig imádkoztam, és imádkoztam 
azokért a gyermekekért is, akik re-
ám voltak bízva. 
 

– Hogyan élted meg  a gyüleke-
zeti szolgálatot? 

– Erőm és lehetőségeim szerint a 
munkahely mellett részt vettem az 
egyházi és a közösségi életben. A 
férjem „pótágendásnak” nevezett, 
mert segítettem, amiben tudtam, és 
mindig felhívtam a figyelmét a hir-
detésekre, negyvenegy éven át… 

Mint lelkészi család hitébresztő és -
megerősítő éveket éltünk. Gyereke-
ket neveltünk, taníttattunk szolgála-
tunk közben, Isten adott erőt a min-
dennapokhoz, tudtunk örvendezni, 
amikor minden rendben volt, és át-
vészelni a válságos pillanatokat. A 
családon belül természetesen végez-
ni kellett a háziasszonyi teendőket. 
A dicsőszentmártoni kórházba hu-
szonöt éven keresztül ingáztam. A 
gyülekezetben is szükség szerint 
segítséget nyújtottam injekciózás, 
kötözés vagy egyéb gondokban. 
Ebben az évben a férjem is nyugdí-
jas lett. Itt maradtunk a gyülekezet-
ben, ahol – amint a számvevőnk 
fogalmazott – lényeges, hogy fel-
emelt fővel járhatunk az emberek 
között. Huszonnyolc év alatt éven-
ként szerveztünk ünnepélyeket, ka-
rácsonyi, reformációi, anyák-napi 
műsorokat, megtartottuk az imahe-
teket. Vendégül láttunk külföldie-
ket. Volt a gyülekezetben lelkészér-
tekezlet, IKE-találkozó, megszer-
veztük a szeretetvendégségeket. Az 
említett alkalmakon mindig kaptunk 
hiterősítő útravalót Isten Igéjéből. 
Szórványvidéken szolgáltunk, ahol 
érződik a román hatás, ezért csak 
visszafogottan lehetett megtartani a 

nemzeti ünnepeinket, de megünne-
peltük a március 15-ei és a Szent 
István napi alkalmakat.  A nőszö-
vetségi bibliaórákat rendszeresen 
tartottuk, és azokról jegyzőkönyvet 
vezettem. Erőt és vigaszt igyekez-
tünk nyújtani férjemmel együtt a 
beszélgetések rendjén, és nem csak 
reformátusoknak. Soha senkit nem 
küldtem el, igyekeztem segíteni, 
megoldani a problémákat, bármeny-
nyire fáradt is voltam olykor. Hálá-
val segítettek nekünk is, amikor 
szükségünk volt rá. Köztük voltunk 
és vagyunk. 
 

– Milyen a nyugdíjas élet? 
– Nem egyből, fokozatosan szo-

kunk bele a nyugdíjas életbe. A fér-
jem első nyugdíjas évében sokat 
helyettesített, beszolgálást is vállalt, 
noha háromszor volt műtve. Örven-
dünk, hogy van új lelkipásztori csa-
lád, megvan a folytonossága a szol-
gálatnak. A fiunk az ádámosi pol-
gármesteri hivatal tanácsadója, fele-
ségével és kislányával velünk lakik. 
Leányunk református lelkész férjé-
vel Amerikában, Phoenixben lakik, 
az Arizonai Egyetem kémiai tanszé-
kén tanít. Két kislányuk van. 
 

– Visszatekintve életetekre, 
szolgálatotokra, mit tennél más-
ként? 

– Egy kicsit többet lennék a 
gyermekeimmel. Nehéz volt ingázni 
és három váltásban dolgozni a kór-
házban, nehéz volt a gyülekezetben 
és itthon is helytállni. 
 

– Mi a kedvenc igéd? 
– Az ézsaiási adventi üzenet: 

„Akkor felhasad, mint hajnal a te 
világosságod, és meggyógyulásod 
gyorsan kivirágzik, és igazságod 
előtted jár; az Úr dicsősége kö-
vet.” (Ézs 58,8). Kedvenc énekem a 
régi énekeskönyv 285. éneke: „Te 
vagy napvilágom…” 

 
Köszönöm a beszélgetést. 

•   TATÁR ANNA  

Helytállni otthon és a gyülekezetben 
Takaros, gondosan berendezett otthonában fogad Fülöp Ernő 
magyarkirályfalvi lelkipásztor feleségével, Fülöpné Barabás Margit-
tal. Családias, meghitt légkörben beszélgetünk. 
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– Milyen munkát végez ezekben 
az intézményekben?  

– Mindent. Farnason az idősek 
otthonában, gyakorlatilag az elő-
könyveléstől a takarításig, az idősek-
kel való beszélgetéstől a főzésig, sok 
mindent, mert az igazság az, hogy 
kevés alkalmazott van, és így ők 
nem mindig tudják elvégezni a mun-
kát úgy, ahogy kellene. Egyik nap 
tehát szakácsnő vagyok, másik nap 
pedig takarítónő, de természetesen 
legfontosabb az idősekkel való be-
szélgetés. Farnas nagyon félreeső 
hely, ezért az emberek, akik ide be-
költöznek, nem fizetnek olyan sokat, 
mintha valamelyik nagyváros köze-
lében lennénk, ugyanakkor ebbe az 
otthonba gyakran  szociális eseteket 
is befogadok. Emiatt aztán folyama-
tosan anyagi gondokkal küszködünk, 
például a fát télire nehezen tudjuk 
beszerezni. Mivel a falu nagyon ki-

csi, nem találunk helyben elég kép-
zett személyt, ezért az alkalmazotta-
kat szállítanunk kell, és emiatt is 
rengeteg üzemanyag fogy. Farnason 
ezeken a gondokon igyekszünk eny-
híteni azzal a bevétellel, amit az el 
nem foglalt szobák bérbeadásából 
szerzünk: szoktunk táborokat szer-
vezni, illetve turistákat is fogadunk, 
és nagyon sokat segítenek az adako-
zók. 

Ami az Aksza missziós házat 
illeti ez a nőszövetség kérésére jött 
létre. Egy nőszövetségi konferencián 
mondták az asszonyok, kellene vala-
mit kezdeni az utcagyerekekkel, és 
akkor elkezdtem foglalkozni a gon-
dolattal. Aztán a férjemmel közösen 
vettünk a Glaube in der 2 Welt se-
gélyszervezet támogatásával egy 
házat Kolozsváron, itt kezdtük el a 
működést. Kezdetben voltak utcáról 
bekerült gyerekek, volt, aki 18 éves 

koráig, sőt tovább is ott maradt, de 
általános tapasztalat, hogy akik ré-
gebben vannak utcán, nem maradnak  
hosszabb ideig. Most viszont már 
kevesebb ilyen gyerek van, mert a 
gyámhatóság jobban foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, ezért a ház inkább 
gyerekotthonként működik. Persze 
ha valaki utcára kerül, akkor befo-
gadjuk, és addig maradhat, amíg 
gondjai megoldódnak. Ugyanakkor 
úgy is működik, mint a zsoboki gye-
rekotthon bentlakása, mert Zsobo-
kon csak 8 osztályig van iskola, és 
aki Kolozsváron tanul tovább, az ide 
jöhet. Természetesen hétvégén ki-
mennek Zsobokra, vasárnap pedig 
visszajönnek. 
 

– Kik azok, akik adakoznak? 
– Sokféle adakozó van mind 

Farnason, mind az Aksza háznál: 
például vannak olyan román alapít-
ványok, amelyeknek a vezetői  időn-
ként felhívnak, hogy kaptak 10 kiló 
rizset és szívesen nekünk adják, de 
van olyan is, amelynek a vezetőjét 
megkértem, hogy segítsen, amikor a 
melegházban a fóliát ki kellett cse-
rélni. Vannak külföldi támogatóink 
is, és persze a nőszövetségi tagok. 
Ez nagyon fontos, mert a nők eltesz-
nek maguknak zöldparadicsomot és 
abból juttatnak nekünk is, vagy 
gyűjtenek, és azt mi elhozzuk, tehát 
a nőszövetségi munka működik. Mi 
bármilyen adományt szívesen foga-
dunk: befőttet, krumplit, lisztet, bár-
mit. 

Az Akszában sok adakozó van, 
több mint a Silóámban, de lehet, 
hogy csak azért, mert ez a lista ele-
jén van (ugye a neve A betűvel kez-
dődik), és így talán hamarabb észre-
vesznek. Itt is vannak román alapít-
ványok: például volt egy karaté-
verseny és az egyik szálloda a bevé-
telének egy részét nekünk adomá-
nyozta. Vannak olyanok is, akik egy 
zsák ruhát hoznak be, vagy adnak 
200 lejt, mert a nyugdíjukból ennyit 
tudnak megengedni... nem is tudom 
felsorolni, mert sokan vannak. 
Ami nagy dolog, hogy vannak ön-
kéntesek, akik minden születésnapon 
felköszöntik azt a gyereket, akinek 
történetesen születésnapja van. Má-

Minden segítség jól jön 
Molnár Irma volt zsoboki lelkipásztorról egy laudációban a követke-
zőket mondták: „azért született e világra, hogy Isten szeretetének és 
kegyelmének az ajándékát, melyet Ő teremtő Urától kapott reformá-
tus lelkipásztori hivatásán keresztül, mint világító és a szeretet láng-
ját tápláló gyertyafény, szétsugározza e világban.” Főállásban feleség 
és 5 gyermek édesanyja, illetve 3 unoka nagymamája, de emellett jut 
idő a zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola központ-
ra, a farnasi Silóám Idősek otthonára és Kolozsváron az Aksza Ut-
cagyerek Missziós Házra is. Ez utóbbiakról beszélgettünk vele.  
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sok jönnek és tanulnak, játszanak a 
gyerekekkel, vagy elviszik őket kor-
csolyázni, kirándulni. Nemrég egy 
alapítvány szervezett nekik vacsorát, 
ahol az ételt ők állták, és díjazták, 
aki a legszebben evett. 
Itt is sok mindent adnak a nőszövet-
ségek. Többnyire természetbeni ado-
mányokat kapunk az asszonyoktól, 
hiszen egy kiló lisztet vagy egy liter 
olajat mindenki tud adoni. Ha meg-
hirdeti valahol a lelkész, akkor biz-
tos, hogy sokan adakoznak, még 
akkor is, ha csak egy fél liter paradi-
csomlevet, vagy egy kiló lisztet, 
esetleg cukrot tudnak adni. Amikor 
gyűjtést szerveznek nekünk, akkor 
az összegyűlt adományokért el tu-
dunk menni, és elhozzuk onnan. 
 

– Ön kinek adakozik? 
– Én Farnasnak szoktam adni, 

mert az Aksza több helyről kap. Ko-
lozsváron vannak cégek, amelyek 
tejet, tejfölt, felvágottat, húst, pék-
terméket ajánlanak fel, tehát most 
már a sofőrünk havonta egyszer el-
megy, és kap húst, hetente tejet és 
tejterméket. Vagyis most Farnast 
látom kritikusnak. Az egyik nőszö-
vetségi találkozón volt egy ötlet, 
ennek nyomán most már a mi há-
zunkban is van egy csésze, és én 
azóta gyűjtöm az aprópénzt. Aztán, 
ha a csésze megtelik, akkor oda-
adom az otthonnak. Van az udvarun-
kon málna, alma, és abból vittem ki 
Farnasra, vagy ha valamiből többet 
teszek el, akkor azt is kiviszem. Te-

hát azt, amit tudok, és amikor tudok, 
én Farnasnak adakozom. 
 

– Mit nyújtanak az adakozók-
nak segítségért cserébe? 

– Az Akszánál a gyermekek által 
készített dolgokat, vagy a  ház logója 
alapján készült varrottas kézimunká-
ból ajándékozunk. Farnason az idő-
sek kézimunkáznak, és abból ajándé-
kozunk, illetve az idősek otthonában 
szoktunk eltenni hecserliízt és abból. 
Például nemrégiben fóliáztunk Far-
nason, mert Zsobokon sok minden 
megvalósult külföldi adakozásból: 
két fóliaház is van, és teheneket tud-
tunk venni, de Farnason ilyesmi 
nincs, és szeretném ott is elérni ezt. 
Ehhez kértem segítséget. Most már 
disznónk, és kecskénk is van. Ez 
még nagyon friss: Kolozsváron élő 
valaki 30 kecskét ajándékozott. Szó-
val visszatérve a fóliára, mikor kap-
tuk a pénzt, az illető azt mondta, 
hogy két üveg hecserliízt küldjünk, 
mert azt nagyon szeretik. 
 

– Mi a legfontosabb ebben a 
munkában? 

– A pozitív visszajelzések. Van 
egy ilyen ige, hogy „nem hiábavaló 
a ti munkátok az Úrban”. Ezzel biz-
tattuk sokszor egymást, családon 
belül, meg a munkatársaimmal is, 
mert van úgy, hogy belefárad az em-
ber, és mindig azt ismételjük, hogy 
nem hiábavaló a mi munkánk. Ha 
pozitív visszajelzés van, akkor ebben 
erősödünk meg. Volt olyan, hogy 

visszajött egy gyermek, és azt mond-
ta, amit tanultam, azt Zsobokon ta-
nultam, vagy azt mondták, köszön-
jük, ahogyan neveltek, mert megta-
nultunk emberek lenni... ezek sokat 
számítanak.  
Köztudottan azok a fiatalok, akik 
egyházi intézetekből kerülnek ki, 
másképpen élik az életüket. Én is így 
látom, akik tartják velünk a kapcso-
latot, azok noha nehezen, de becsü-
letesen és tisztességesen élnek. Nem 
feledhetjük, amit Kálvin is mondott, 
hogy tulajdonképpen ezekben az 
intézetekben, egy bizonyos misszió 
is folyik, mert az itt élők hallanak az 
Úr Jézusról, és másképpen alakul az 
életük, ha ismerik az erkölcsi értéke-
ket. Hiba lenne azt gondolni, hogy 
csak a fiatalok esetében szükséges a 
misszió, hiszen az öregek otthoná-
ban is igény van rá. Ott mindig meg-
rendelem a Mai Igét és minden nap 
olvasom a bentlakóknak – románul 
és magyarul. Volt, akik nem jöttek 
kezdetben, de idővel mégiscsak be-
kapcsolódtak, és éppen a napokban, 
amikor kérdeztem, egyik ilyen lakó 
is megrendelte. Ez egy pozitív visz-
szajelzés, hiszen kezdetben ki sem 
jött, de most már igényli, és akkor 
érezzük, hogy a mi munkánk ered-
ményes. 
Ugyanakkor nagyon jó érzés tudni, 
hogy sok olyan ember akad, akik 
pénzt és fáradságot nem kímél, csak 
segíthessen. Nekik ezúton is köszö-
nöm a jóságukat.   

•   KORONDI KINGA 
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– Elsősorban azt kell megérteni, 
hogy egy cég, amikor adományoz, 
akkor nem a saját pénzét adja, 
ugyanis a jelenlegi pénzügyi törvény 
szerint az adója 2 százalékáról sza-
badon dönthet, ebből jótékonykod-
hat. Tehát én mondhatom, hogy jót 
cselekedtem, de tulajdonképpen az 
államnak átutalandó pénzből adok 
egy keveset a civil szervezeteknek. 
A mi cégünk például református új-
ságok kiadását, mozgássérültekkel, 
lelki betegekkel vagy gyerekekkel 
foglalkozó egyesületeket is támogat. 
Sokféle szervezet fordul hozzánk. 
Nekem az az elvem, hogy senkit 
nem engedünk el üres kézzel, vala-
mit mindenkinek adunk. Így támoga-
tunk például iskolai versenyeket 
vagy diákpartikat is, de volt olyan, 
hogy valaki egy gyermekmegőrzőt 
akart indítani, és őt is támogattuk 
egy nagyobb összeggel.  
 

– Mi vezérli ebben az elhatáro-
zásában? 

– Úgy gondolom, hogy tagjai 
vagyunk ennek a közösségnek és ez 
természetes, hogy valamennyit visz-
szajuttatunk a társadalomnak a jöve-
delmünkből. Divatos szóval ezt tár-
sadalmi felelősségvállalásnak (social 
responsibility) nevezik. 
 

– Milyen szempontok alapján 
döntenek? 

– Ez mindig az én döntésem. Sze-
retem támogatni a környezetvédel-
met és a betegeket, de nyitott vagyok 
egyébre is. Nemrégiben adtunk 
pénzt az apácáknak is. Mindenkép-
pen fontos szempont az, hogy amit 
lehet, azt az utolsó baniig szétosz-
szuk. Sokszor nem tudjuk pénzzel 
támogatni a hozzánk fordulókat, 
ilyenkor tárgyakkal segítünk. Egyik 

ilyen példa a mezőpaniti diakóniai 
központ, amelyet három laptoppal 
segítettünk. 
 

– Kérnek-e elszámolást, beszá-
molót azoktól, akiket támogatnak? 

– Mi megbízunk bennük. Bízunk 
a kérvényezők lelkiismeretében, de 
ha mégis kiderül, hogy helytelenül 
költötték el a pénzt, akkor többször 
nem támogatjuk őket. Nem gyakran, 
de előfordult ilyen is. Szeretem, ha 
van egy kész tervük a pénz felhasz-
nálására, de olyan is van, amikor a 
puszta fennmaradásukhoz elenged-
hetetlen a támogatás. Sok kisebb 
szervezet, például a Philothea, egy-
szerűen megszűnne segítség nélkül. 
Van olyan szervezet, ahol tudjuk, 
hogy az alkalmazottak igen kevés 
pénzért végzik a munkájukat, ezért 
előfordul, hogy karácsonyi prémi-
umra adunk pénzt nekik. Néha meg-
történik, hogy magánszemélyeknek 
adunk pénzt, volt egy mozgássérült 
fiú, akinek hónapokig fizettük a ke-
zelését. Mindenképpen szerencsések 
vagyunk, hogy volt miből, és hang-
súlyozom, ezt a pénzt amúgy is ki 
kellett volna fizessük az államnak, 
így inkább jó célokra fordítottuk. 
Nem akarok abban a szerepben tet-
szelegni, hogy a saját zsebemből 
adom a pénzt. Az egy másik dolog, 
hiszen magánemberként is szoktam 
adakozni. 
 

– Mennyire ragadós ez a példa? 
– Én azt gondolom, a kollégáim 

látják, hogy pénzt adunk a rászoru-
lóknak, de nem biztathatok senkit, 
hogy a fizetéséből hasonlóképpen 
cselekedjen. Viszont minden céget 
ösztönöznék arra, hogy éljen a lehe-
tőséggel és a 2 százalékot ilyen cé-
lokra fordítsa. Különösen azokat  

akik megtehetik, hogy már ne azért 
termeljenek, hogy több pénzt, na-
gyobb autót, vagy nagyobb lakást 
vegyenek. Mert egy idő után már ez 
nem cél, és ha mi, akik szerencsések 
vagyunk, nem segítünk, akkor ki 
segítsen? Láthatjuk, máshol is van rá 
példa, hogy a nagyon gazdag embe-
rek saját vagyonukból adnak, mert 
egy cél nem évül el sohasem: ez a 
másokon való segítség.  
    De nem akarok vele hivalkodni. 
Persze lehetne mondani itt nagy frá-
zisokat, de nem teszem. Névtelenül 
adom, mert azt vallom, hogy ne tud-
ja a jobb kezed, hogy mit csinál a 
bal. Éppen ezért sosem a reklámért 
cserébe segítünk, a reklámért fize-
tünk, és az egy más dolog.  
 

– Mit üzen azoknak, akik meg-
tehetik, hogy segítsenek? 

– El kell mondanom, hogy tény-
leg jó érzés adni. Ha az ember adhat 
és segíthet, akkor hasznosnak érzi 
magát. 

•   KORONDI KINGA 

Visszaadni a társadalomnak egy keveset 
Nem akarta a nevét és az arcát vállalni, úgy vélem, szerénységből. Annyit mondhatok el róla, 
hogy vállalkozó, akinek sikeres számítástechnikai vállalkozása van, emellett családos ember, és 
gyerekei is vannak. Elmondása szerint átlagos marosvásárhelyi családból származik, és tekintet-
tel a kommunista időkre, vallásos neveltetése sem volt erős, viszont hangsúlyozza, ez nem aka-
dályozza meg az embert abban, hogy helyesen lássa a világ dolgait. Ennek egyik folyománya, 
hogy rendszeresen segíti a hozzá fordulókat. 

A mezőpaniti diakóniai központ 
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La vita e bella 
Egy budapesti kisvendéglőben történt, de megeshetett volna akárhol máshol, akár egy erdélyi kisvárosban is. Ennek is van-
nak törzsvendégei, meg otthonos légkörben felszolgált házias jellegű kosztja. Egyik törzsvendég pedig egy nap egy nagyobb 
összeget adott a vendéglő tulajdonosának, mondva, hogy azt szeretné, ha ebből egy fél éven keresztül egy rászorulónak na-
ponta ebédet adnának. Ennyi, egyéb megkötés nem volt.  
A vendéglős eleinte idegenkedett, hiszen – mint mondja – az egy dolog, hogy az utcán megetetsz egy rászorulót, de hogy 
behívd a vendéglőbe, na az azért egy kicsit más. Aztán mégiscsak kerestek valakit, aki azóta rendszeresen náluk étkezik. 
Sándornak hívják, sofőr volt, évekkel ezelőtt elveszítette az állását, amikor a cég, ahol dolgozott, megszűnt. Azóta elveszítet-
te lakását, kétségtelen, hogy voltak nehéz évei is, de három éve nem iszik. Ápolt és tiszta… és nincs egyedül. Sokan vannak 
még olyanok mint ő, akik nehéz helyzetben vannak, és ennek ellenére kétségbeesetten igyekeznek rendbe hozni az életüket, 
de ehhez külső segítségre is szükségük van. Fontos számára a napi betevő, de talán legalább ennyire fontos, hogy ezt nem az 
utcán kapja meg, hanem egy kisvendéglőben, ahol úgy érezheti, hogy ő is rendes tagja a közösségnek, befogadják, és ember-
ként tekintenek rá. 
Jó volna azt hallani, hogy sok kisvendéglő törzsvendége felajánlást tesz, még jobb lenne azt hallani, hogy sok vendéglős 
önszántából képletesen egy-egy ebédre örökbe fogad valakit. Mindenesetre jó tudni, hogy Sándor naponta meleg ebédet 
ehet, és tiszta abrosz mellől indulhat el életét rendbe rakni. Nem tudom, hogy fél év elég lesz-e az újrakezdéshez, de első 
lépésnek ez sem rossz ,és reménykedhetünk, hogy még sok lépés vár rá ezen az úton, mert az élet szép.                          

● Példaadás 

Olyan nincs, hogy valaki ne tud-
na segíteni. Van, aki sok pénzzel, 
van, aki kevéssel, van, aki nagy ér-
tékű adományokkal, van aki kis 
értékű, de nélkülözhetetlen dol-
gokkal, van, aki munkával és van 
aki egyszerű imával. Mindenki tud-
ja, hogy milyen mértékben szeretne 
és képes segítséget nyújtani. Sok 
gyülekezetben össze is fognak 
azért, hogy a segítség hatékonyabb 
legyen. Az emberi leleményesség 
sokféle megoldást talál, most ilyen 
példákat gyűjtöttünk, tudva, hogy 
nagyon sok gyülekezetben hasonló 
elven egymásra találnak a segítő-
kész emberek és a rászorulók.  
 
„Ötlejes ötlet” – csoport 

A cserealji gyülekezetben évek 
óta működik egy diakóniai csoport, 
amely hetente öt lejjel igyekszik a 
rászorulókat támogatni. A csoport 
kifejezetten nyitott, többnyire gyüle-
kezeti tagokból áll , de akad olyan is, 
aki csak valamelyik gyülekezeti tag 
ismerőse. Akárki csatlakozhat, külö-
nösebb formaságok nélkül, mint 
ahogyan egyszerűen – még bejelen-
tenie sem kell – kimaradhat belőle.  
A tagok mindössze annyira kötelezik 

magukat, hogy hetente öt lejt össze-
gyűjtenek, és ezt szeretetszolgálatra 
fordítják. Maguk közül választottak 
néhány személyt, akik tartják a kap-
csolatot a többiekkel, összegyűjtik a 
pénzt, és erről nyilvántartást vezet-
nek, bár az is lehetséges, hogy valaki 
névtelenül adakozzon. Ezek a vá-
lasztott személyek összegyűjtik a 
javaslatokat a begyűlt pénz felhasz-
nálására, és időszakosan beszámolót 
is tartanak.  

Általában egészségügyi segítsé-
get kérnek és kapnak a rászorulók, 
gyógyszerek kiváltására, vagy keze-
lések kifizetésére, de megtörtént 
olyan is, hogy valakinek a közkölt-
ségét fizették ki, hogy elkerülhesse a 
kilakoltatást. A csoport működésé-
nek hasznát mutatja az is, hogy volt 
olyan személy, akinek felajánlottak 
segítséget el, is fogadta, ám amikor 
meggyógyult, és újra keresethez ju-
tott, akkor ő maga is csoporttaggá 
vált.  
Maga az ötlejes összeg szinte hallga-
tólagosan nem növekszik, hiszen ez 
mindenki számára nélkülözhető. 
 
Befőzés a rászorulóknak 

Másfajta rendszerességet igényel, 
mégis évek óta sikeresen működik a 

Gecse utcai nőszövetség őszi segély-
programja. Ez mindössze annyiból 
áll, hogy a tagok az őszi befőzés so-
rán vagy többet tesznek el, vagy ab-
ból, amiből nélkülözni tudnak, fel-
ajánlanak egy-két üveg befőttet, lek-
várt, paradicsomlevet, zakuszkát, sőt 
olykor konzerveket is. Az összegyűlt 
adományokat, amelyek rendszeresen 
megöltenek 3-4 nagy dobozt is, vé-
gül elviszik a Lídia, illetve a Dorkas 
otthonokba. Ez nagy segítség, hiszen 
azon túl, hogy az élelem beszerzése 
jelentős költség, amit ezek az ado-
mányok mérsékelnek valamennyire, 
az otthoni ízekkel is megörvendezte-
ti azokat, akiknek másképpen esé-
lyük sem lenne házi befőtteket fo-
gyasztani. A program sikerét mutat-
ja, hogy az elmaradhatatlan köszönet 
mellett, már évek óta az otthonban 
lakók visszaszolgáltatják a befőttes 
üvegeket, nyilván abban a remény-
ben, hogy ősszel újra megtöltve kap-
ják majd vissza. A program azért tud 
sikeres lenni, mert az asszonyok 
amúgy is minden ősszel rászánják az 
idejüket és az energiájukat a befő-
zésre, de egy üveggel több befőtt 
előállítása már nem jelent jelentős 
ráfordítást, a megajándékozottaknak 
viszont megfizethetetlen értéket ad. 

 

•   KORONDI KINGA 

Sok kicsi sokra megy 
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„A jóság, az olyan valami, mint 
egy nagy ásványvíz, minden ellen jó. 
A publikum már hallott róla. Vannak 
világcikkek, amik időnként feledésbe 
mennek. Ilyenkor jön a reklám, ami 
felrázza a publikum érdeklődését: 
Ön rosszul alszik? Gondok kínoz-
zák? Ön sápadt, rendetlenül emészt, 
fogyasztja életerejét? A mentség kö-
zel van önhöz: szedje a világszerte 
elismert, bevált, milliók által ered-
ményesen szedett kitűnő életelixírt, a 
Jóságot. Kapható eredeti csomago-
lásban minden nagyobb felekezetnél, 
továbbá jobb könyvkereskedésekben 
és a forrásnál.” (Márai Sándor) 

Az emberek nagy többsége csak 
úgy céltalanul lebeg az életben, a 
mindennapi megélhetésre és rutinra 
irányulva, minden tudatosítás nélkül. 
A célirányos pozitív és proszociális 
cselekedetekkel azonban értelmet 
nyerhet életünk. Pompásan hangzik 
így elsőre, azonban jót cselekedni is 
tanulni kell. 

A legtöbb felnőttkori viselkedést 
gyerekkorban sajátítjuk és mélyítjük 
el. Ilyen a proszociális viselkedés is, 
a „jót tenni akarás”. Elisá ben Ávujá 
szerint: „Amit gyerekkorában tanul 
valaki, az olyan, mint a tintaírás az 
új papíron, amit viszont öregkorában 
tanul valaki, az olyan, mint az írás a 
levakart papíron.” A gyerekek a vi-
selkedésmintákat kilencven száza-
lékban utánzás útján tanulják meg. 
Hiteles mintákat a jó cselekedetek 
terén azok a felnőttek nyújthatnak, 
akiknek a másokon való segítés, a jó 
tevés már készséggé alakult. 
(Amikor észre sem vesszük, hogy 
„jót” cselekszünk, magától értetődő-
en életünk részévé vált.) 

Megtanítani gyerekeinket jót cse-
lekedni annyi, mint életcélokat és 
elégedett életet biztosítani számukra. 
A jó cselekedetek erősítik az önbi-
zalmat, fontosnak és hatékonynak 
érezhetjük magunkat; érezzük, hogy 
szükség van ránk, és tudunk valami 
olyat tenni, amitől jobb lesz velünk a 
világ, és nem utolsósorban megtanu-

lunk felelősséget vállalni magunkért 
és társainkért. 

Jót cselekedni tanulni, másokra 
odafigyelni felnőtt korban sem késő, 
csak egy picit nehezebb és erősebb 
tudatosítást igényel. Bármilyen ké-
sőn is kezdenénk a jó tudatos fej-
lesztését magunkban, el kell kezde-
nünk, mert e nélkül életünk szürke 
és színtelen marad. Ugyanakkor fe-
lelősségünk gyermekeinkben – de 
nem késő unokáink életében sem – 
elültetni a jóság magvát, amely majd 
észrevétlenül gyökeret ereszt, és a 
későbbiekben gyönyörű virágokat 
növeszt, és érett, egészséges gyü-
mölcsöket terem. 

Ha megtanulunk másokhoz ked-
vesen viszonyulni, akkor pozitív 
hatással lehetünk másokra és saját 
magunkra is. A mások irányába vetí-
tett negatív gondolatok és érzések 
elsősorban önmagunk rombolását 
eredményezik. Tehát a mások irá-
nyába való „jó” javítja mások és sa-
ját magunk életminőségét, mentális 
egészségét. „Egy adag jó cselekedet” 
olyan, mint a 20 perces szaladás, 
termeli a boldogsághormont, és 
csökkenti a depressziós tüneteket. 
Ugyanakkor a mások irányába való 
feltétel nélküli pozitív odafordulás a 
fizikai erőnlétünket is nagymérték-
ben segíti, a szívből jövő jó cseleke-
det javítja az immunaktivitást, és 
erősít a különböző betegségekkel 
való megküzdésben. 

A másokra való odafigyelés felté-
telezi, hogy azokra is odafigyelünk, 
akik kevésbé szimpatikusak, akiknek 
a miénktől eltérő a véleménye, és ha 
nem vagyunk velük kritikusak, sokat 
tanulhatunk tőlük a másságról, az 
ítéletmentes elfogadásról, a türelem-
ről, a küzdelemről stb. Egyszóval a 
„jóság” megtérül és gyümölcsözik 
életünkben. 

Egy másik igen fontos szempont 
az, hogyan tudunk jót tenni. Jól ten-
ni? Mi a jó? A jó vagy rossz, mint 
fogalmak, nagyon szubjektív jelen-
téssel bírnak. Ami nekünk jó, az 

nem biztos, hogy másoknak is jó. 
Sokszor cselekedeteink során saját 
gondolat- és hiedelemrendszerünk-
ből kiindulva próbálunk másokon 
segíteni, anélkül, hogy előtte tájéko-
zódnánk arról, hogy a másiknak mi a 
jó. S végül így jutunk el a „de én 
csak jót akartam” jellegű magyaráz-
kodásokhoz, amikor visszafelé és 
negatívan sülnek el „segítő” szándé-
kú cselekedeteink. 

Végül elérkezünk oda, hogy jó-
nak lenni, másokra figyelni nem le-
het egy fejlett érzelmi intelligencia 
nélkül. Gyerekkorban a felnőttek és 
a tanítók a gyerekek érzelmi intelli-
genciájának a fejlesztését kellene 
előtérbe helyezzék. De mit is jelent 
az érzelmi intelligencia? Akkor be-
szélhetünk arról, hogy valakinek 
magas az érzelmi intelligenciája, ha 
ismeri és szereti önmagát (meg tud 
saját magának, és ezáltal másoknak 
is bocsátani), próbál másokat megis-
merni minden előítélet nélkül, ezál-
tal válik mások irányában toleránssá, 
és a későbbiekben empatikussá. Ha 
sikerül ezt mind megvalósítani, ak-
kor beszélhetünk hatékony és érté-
kes emberi kapcsolatok kialakításá-
nak a lehetőségéről és a jó cselekvé-
séről. „Aszerint, hogy ki-ki milyen 
lelki ajándékot kapott, legyetek egy-
másnak szolgálatára, hogy az Isten 
sokféle kegyelmének jó letéteménye-
sei legyetek.” (1Pt 4,1) 

•   PORKOLÁB ANNAMÁRIA 

A Jóság, mint éltető erő 
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● Irodalom 

 A kegyelem csillagjegyében 

 
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horosz-
kóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Ember, meg-
mondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, 
hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel 
szemben.” Mik.6,8 
 
Január 
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.”  
 (Róm. 12,21) 
 
Február 
„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre 
teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”  
(Ef. 2,10) 
 
Március 
„…az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni: ezek 
jók és hasznosak az embereknek.” (Tit. 3,8b) 
 
Április 
„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jak. 4,17) 
 
Május                                                                                          
„Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy 
bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáid-
nak az Úr,…” (5.Móz. 6,18a) 
 
Június 
„Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik… (Gal. 4,18a) 
 
Július 
„…teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek 
az Isten ismeretében.” (Kol. 1,10b) 
 
Augusztus 
„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetek-
re buzdítsuk.” (Zsid. 10,24) 
 
Szeptember 
„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsid. 13,16) 
 
Október 
„A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenes-
ség.” (Ef.5,9) 
 
November 
„A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem 
terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” (Mt. 3,10) 
 
December 
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt. 5,16) 
      

Nagy József  Levente 
 

Isten, akit Áginak hívtak 
 

nesztelen jött 
a kutya nem ugatta 
az ablakból sem vettük észre 
 

kopogtatás nélkül nyitott be 
s csak állt szomorúan némán 
 

csúnya volt és füstszagú 
 

mindig zavarba hozott 
talán korosabb volt nálam 
ő maga sem tudta hány éves 
nyurga testének rügyfakadását 
alig lehetett látni göncei alatt 
de kit is érdekelt 
 

egykedvűen bámulta 
könyveimet az asztalon 
s tekintetétől rendszerint 
belevétettem a leckeírásba 
 

anyám kenyeret adott 
almát pár jó szót 
s már inalt is 
mint az állat 
ha zsákmányát menti 
 

hiába szellőztettünk utána 
fanyar illatával megjelölt 
 

én nem tudtam hogy ilyenkor 
az Úr látogatott meg 
akit Áginak hívtak 
 

s még csak le sem ültettük. 
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  Gyerekoldal ● 

Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A 
fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, 
de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő 
megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról 
ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy észak-
nak megy, s onnét drágaköveket hoz. A legkisebb azt 
mondta, hogy őneki nem kell semmiféle kincs, megy a 
tengerre, hogy ott lásson, halljon s tanuljon. 

Hát csakugyan elindult a három fiú háromfelé. A leg-
kisebb tengeren utazott, egy nagy hajón. De már mentek 
egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet, az 
élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen halja-
nak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy 
sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból, 
ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, 
míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, 
s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, 
s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngén simogat-
ja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tün-
dérleány állt előtte, hogy a Napra lehetett nézni, de arra 
nem. Kérdezte a leány: 

– Hát te, hogy kerültél ide? 
Elmondta a királyfi úgy, amint történt. 
– No – mondta a tündérleány –, gyere az édesanyám-

hoz, az talán ad enni neked s az embereidnek is.           
Hazamennek, s a tündérkirályné – mert az volt a leány 
anyja – kivett a ládából egy rózsás keszkenőt, s mondta: 

– Tündérkendő, parancsolom, Étel, ital rajtad álljon! 
Egyszeriben tele volt a kendő étellel, itallal. Megköszönte 
szépen a tündérkirályné jóságát, elbúcsúzott tőlük, el kü-
lönösen a leánytól, s mondta neki lelkes szóval: 

– Visszakerülök én még ide, tündér-királykisasszony, 
velem jössz te akkor. 

– Gyere, gyere – válaszolta a tündér-királykisasszony 
– veled megyek akkor. 

S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tün-
dérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig men-
tek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a 
tündérkendőt leterítette, s mondta: 

– Tündérkendő, parancsolom, Étel, ital rajtad álljon! 
Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. 

Amint ott falatozott, odajött egy öregasszony, s kérte kö-
nyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. 
Mondta a királyfi: 

– Csak üljön le, nénémasszony, egyék, igyék, van itt 
minden hál' Istennek. 

Leült az öregasszony, eszik a sok mindenféle jóból, s 
egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, ha-
nem egy szépséges szép tündér. Mondta a királyfinak: 

– Köszönd, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a 
kendő nem volna a tied. Nesze, olyan jó voltál hozzám, 

adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget 
megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyö-
rű szép kert lesz, ahová a kék darab esik, ott egy nagy tó 
lesz. Ahová pedig egy fehér darab esik le, ott egy nagy 
palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod: 

– „Kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpö-
nyeg” – a kert is eltűnik, a tó is, a palota is. 

Megköszönte a királyfi a szép ajándékot, visszament a 
hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik sziget-
hez. Arra is kiment a királyfi, ott is leterítette a tündérken-
dőt, s elkezdett falatozni. Amint falatozék, odajött egy 
öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten 
nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, s 
vígan voltak. 

– No, te királyfi – mondta az öregember –, jó tett he-
lyébe jót várj! Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-
e, a végén van egy ezüstgomb. Ha ezt lecsavarintod, csak 
parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszá-
rok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha 
meg nincsen szükséged rájuk, csak parancsolnod kell ne-
kik: – „Vissza!” – szépen a pálcába visszamasíroznak. 

De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafor-
dult hazafelé. Csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tün-
dér-királykisasszony lakott. A tündér-királykisasszonyt a 
hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. 

Haza, csakhogy az ország nem volt többé az apjáé. 
Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt 
arra az öreg király, s odakiáltott messziről a fiának: 

– Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöt-
tél, elvette az ellenség az országomat! 

– De bizony nem megyek én vissza – mondta a király-
fi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. 
Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüstgombot, s 
hát csak úgy omlott ki a rettentő sok huszár, s utána annyi 
baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Akkor aztán a 
királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott 
megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjá-
ból egy gyönyörű szép zöld kert lett, a kék darabjából egy 
szép kerek tó, még hattyúk is úszkáltak benne, a fehér 
darabjából pedig lett egy gyémántpalota. Hej, Istenem, 
örült az öreg király! 

– Lám, lám – mondta az öreg király –, mégis te hoztad 
a legdrágább kincset, édes fiam. 

Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg ki-
rály. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből 
tartják el? Mondta is a fiának: 

– Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítja 
ez a sok katona. 

– Egyet se búsuljon, édesapám – felelte a királyfi –, 
nem kell azokat eltartani. 

S csak kiáltott a katonáknak: 
– Vissza! – s nagy trombita s dobszóval mind vissza-

masíroztak a pálcába. 
No most már igazán nem volt az öreg királynak sem-

mi búja-baja. Hívatták a papot, hadd adja össze a királyfit 
a tündér-királykisasszonnyal. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

Benedek Elek 

Az aranypálca 
(tündérmese részlet) 
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► Kiértékelés. Év végi kiértékelő és 
tervező ülését tartotta az Erdélyi Re-
formátus Nőszövetség elnöksége, no-
vember 23-24-én Felsősófalván, majd 
Parajdon. A kétnapos gyűlésen az ed-
digi programok áttekintése mellett 
elkészült a Nőszövetség 2018-as köz-
ponti rendezvényeit tartalmazó esemé-
nynaptára. Jövőre 90 éves jubileumát 
ünnepli a Nőszövetség, ennek a jegyé-
ben zajlik majd minden rendezvénye. 
Tervek szerint július 7-én meg-
szervezésre kerül a kastélynap Bony-
hán. Mi leszünk a Kárpát-medencei 
imanap előkészítői és házigazdái szep-
temberben. A Nőszövetség statutúmá-
nak megfelelően a 2018 - as év válasz-
tások éve is lesz, azokban a gyüleke-
zeti, egyházmegyei nőszövetségekben, 
ahol lejárt a 6 éves megbizatása az 
elnökségeknek. Az egyházkerületi 
választói közgyűlésre ősszel kerül sor. 

 
► Együttműködés. Borsos Melinda 
elnök és Molnár Helén alelnök az 
RMDSZ Nőszervezetének meghívá-
sára, november 24-én részt vett egy 
egyeztető munkaülésen, amelyen a 
történelmi egyházak nőszövetségeinek 
képviselői voltak jelen. Ezt követte 
november 25-én egy együttműködési 
megállapodás aláírása. Célja olyan 
tevékenységekben együttműködni, 
amelyek  a romániai magyar közös-
ségek megmaradását, a családok 
megerősödését, az anyanyelv használa-
tát, oktatást, hagyományőrzést, a ke-
resztyén értékrend megerősítését, nők 
egyenjogúságát, méltóságban töltendő 
időskor megteremtését szolgálják. 
 
► Advent. December 9-én a Marosi 
Egyházmegye Nőszövetsége adventre 
hangoló alkalmat és közgyűlést tartott 
Marosvásárhelyen. A már hagyomá-
nyosnak tekinthető rendezvény prog-
ramjában istentisztelet, előadás, be-
szélgetés és adventi vásár is szerepelt. 
Az alkalmat közös ebéd zárta. 

► Hitvalló nap. Novemberben hitval-
ló napot tartottak Magyarón, amikor 
megemlékeztek Károli Gáspár biblia-
fordítóról és Árva Bethlen Kata refor-
mátus nagyasszonyunkról. Az alka-
lomra szervezett kiállításon Árva Beth-
len Kata életét bemutató molinókat, 
könyveit láthatták az érdeklődők. A 
rendezvényen igét hirdetett Lengyel 
István magyarfenesi lelkipásztor, a 
Máté 5,43-45 igeversek alapján. Len-
gyelné dr. Püsök Sarolta a református 
ember identitásáról tartott előadást. 
Ugyanakkor részesült jutalomban az a 
20 bibliaolvasó család, amely májustól 
október 31-ig, 500 bibliai igeverset ol-
vasott el, írt ki és vitt el a templomba. 

► Alsó-Maros menti konferencia.  A 
Görgényi Egyházmegyéhez tartozó 
Sáromberke konferenciát szervezett az 
egyházmegye Alsó-Maros mente régi-
ójához tartozó gyülekezetek nőszövet-
ségei részére. Igét hirdetett Dénes Kat-
inka lelkésznő a Józsué 1, 1-5 igever-
sek alapján.  Igehirdetésében kiemelte, 
hogy Isten mindent elrendezett. A 
legnagyobb csoda az, hogy az Úr Isten 
mindazok ellenére, ahogy a nép 
viselkedett a pusztai vándorlás alatt, 
nem hagyta el őket. Ez ma is így van. 
Józsué felé is megújítja a már Mózes-
nek adott bátorító szavakat: “El nem 
hagylak...” Miért félünk, hogy elhagy 
az Isten? – tette fel a kérdést a 
lelkésznő. Talán azért, mert mi sokszor 
elhagyjuk egymást! – szóért, cse-
lekedetekért, nemtetszésért, stb., Talán 
azért, mert nem fér bele a jelenünkbe 
sok dolog!!!  Igazi megtartó és újra 
munkába lendítő szózat a Józsuénak 
adott biztató ige: Ő ott van mellettünk! 
Ezt követően a helyi gyülekezet lel-
kipásztora Porkoláb Levente köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd az ifjak 
furulyáztak, az asszonyok énekeltek. 
Szünet után következett Gállné Szabó 
Tünde várhegyi lelkésznő, Női iden-
titás – a modern nő címmel tartott 

előadása. Előadásában hangsúlyozta, 
hogy az egyház nem maradhat el a 
világtól, otthont kell teremtenie benne 
azok részére, akiket a világ be nem 
fogad... Az egyház, a nőszövetség le-
het olyan otthon, ahol egyedüliségem-
ben és nem csak egyedüliségemben 
barátot, vigasztalót, otthont, életcélt ad 
nekem. Végül egy ideig a sáromberki 
gyülekezet nőszövetségéhez került az 
egyházmegyei nőszövetségi zászló. Az 
alkalmat szeretetvendégség követte. 
Istené legyen a dicsőség. 

► Felső-Maros menti konferencia.  
Beresztelke adott otthont a Görgényi 
Egyházmegye Felső-Maros menti 
gyülekezetei nőszövetségi konfere-
ciájának. Igét hirdetett Berekméri 
Csilla, a marosvásárhelyi Kántor-
tanítóképző Főiskola tanára. Igei 
üzenete az Ezékiel 11, 19-20 versei 
alapján arról szólt, hogy Isten 
üdvtervében van egy nap, amelyen 
Isten ismét cselekszik: beülteti vágyait, 
céljait az emberi szívbe. Előadást tar-
tott dr. Papp György lelkipásztor, te-
ológiai tanár, a reformációban 
meghirdetett „EGYEDÜL” – tanté-
telek, életeket megváltoztató igazsá-
gáról.  
    A 14 gyülekezetből összegyűlt asz-
szonytestvéreket a helybeli lelkész, 
Szép Eduárd, és a nőszövetség megyei 
elnöknője, Takács Malvin lelkésznő 
köszöntötte. Csuka Hajnal, Zsejki Irén: 
Mindennapi kegyelem című versét 
olvasta fel.   
   Ez az alkalom nemcsak lelki 
táplálékot nyújtott, hanem a testi szük-
ségletekre is odafigyeltek a szervezők, 
azzal a szeretetvendégséggel, mely 
zárta a rendezvényt.   
 
► Mária és Márta Magazin. Jövőre 
is megrendelhető a Mária és Márta 
Magazin. A rendeléseket továbbra is a 
gyülekezet lelkészének jelezzék. 

● Hírek 
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Rejtvényünkbe Nemes Nagy Ágnes 
(1922-1991) versének részletét épí-
tettük be. 
 
Magas hegyekre áhítok 
Hol megfejtődik száz titok 
... 
 
Vízszintes: 
1. A vers harmadik sora, 12. A 
Libanon-hegység értékes fája, me-
lyet a Biblia több mint hetven alka-
lommal említ (1. Kir. 5: 6-10), 13. 
Nem rokon, nem barát, csupán ..., 
14. Ősrúd közepe! 15. Perzsa uralko-
dó, 17. Teher, 18. Azonos magán-
hangzók, 19. A tüntetés általában 
ilyen megmozdulás, 21. Személyes 
névmás, 22. Rómában ötvenegy, 23. 
Egy fél kontingens! 26. Igeidő, 28. 
Általánosan ismert orosz folyó, ka-
nyarja a második világháború idején 
nagy csaták színhelye volt, 29. Hol-
landiában élő kis germán népcso-
port, 30. A harangkészítő ilyen mes-
ter, 31. Végén hibás gömb! 32. Pon-
tosan, éppen, 33. Vissza: becézett 
János, 34. A népek apostola, eredeti 
neve Saul volt (Ap. Csel. 13), 35. 
Budapest, 36. Biztató szócska, 37. 
Azonos mássalhangzók, a „névte-
len” latin rövidítése, 38. Postai kül-
demény és település neve is Hegyes-
halom közelében, 40. A vita kezde-
te!, 41. Kissé fanyar, illatos gyümöl-
csünk, 43. A líceum eleje! 44. Ilyen 
nép is van, 45. A babilóniai fogság 
prófétája. Nevének jelentése: Isten 
megerősít, 48. Moldvai magyar. 
 
Függőleges: 
1. Görög mitológiai alak, a házasság 
istennője, 2. Mókus és madár egy-

aránt lakhatja, 3. Lára egynemű 
hangzói, 4. Nusit kissé összezavar-
ták! 5. Izsák több európai nyelven, 6. 
Fél csiga! 7. Este régiesen, 8. Kissé 
zavart mentő! 9. Bekecs alatti kis 
település, Nyárádszereda közelében, 
10. Herélt kos, 11. Gyarapodik, 12. 
A vers befejező, negyedik sora, 16. 
A rejtvénybe épített vers címe, 19. 
Tuz betűi keverve, 20. Vissza: lan-
kái, 22. Új keletű kerti szerszám, 24. 
Ruth sógornője (Ruth 1, 4), 25. 
Megcsonkított nipp! 27. A lány fér-
je, 28. A függőlegestől már elhajlott, 
30. Udvarias megszólítás, 31. ... 
Sándor, Nyergestető hőse, 33. Visz-
sza: a megbántott gyerek általában ... 
kezd, 34. ... Simon, az egykori szé-
kely szombatosok vezetője (meghalt 

1642-ben), 37. Görög mitológiai 
alak, római megfelelője Viktória, 39. 
Tréfa, 41. Török főtiszt, 42. Senkit 
megosztották! 44. Nanázó egynemű 
hangzói, 46. Kiejtett zöngés mással-
hangzó, 47. Láda fele! 49. Kerti 
munkát végez. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, függőle-
ges 12, 16. 
 
A csillaggal jelzett három kockába 
kétjegyű mássalhangzó írandó. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Illatos borleves 
 
Hozzávalók: 5 dl savanyú fehérbor, 2,5 dl víz, 5 db 
tojás, 10 dkg cukor, 1 db citrom, egy kis darab fahéjrúd, 
5-6 db szegfűszeg, 1 kávéskanál liszt. 
Elkészítés: A fél citrom vékonyan lehámozott sárga 
héját, a mozsárban szétnyomott (nem megtört) fahéjat és 
a szegfűszeget 1 dl vízben 8-10 percig forraljuk, és 
hozzászűrjük a borhoz, a többi vízzel együtt. A bort 
felforraljuk. 
 Egy akkora lábasban, amelyre ráillik a habverőüst, vizet 
forralunk, de csak annyit, hogy az üst ne érjen bele a 
forrásban levő vízbe, csak gőzt kapjon. Az egész 
tojásokat habüstben a cukorral és liszttel, habverővel 
hidegen simára keverjük, és hozzászűrjük a citrom 
kipréselt levét. A forrásban levő bort vékony sugárban, 
erőteljes keverés közben hozzáadjuk a kikevert 
tojásokhoz. A habüstöt a gőz fölé állítjuk, és állandóan, 
erőteljesen verjük 
habverővel, amíg 
az egész tömeg 
habos nem lett. 
Akkor azonnal 
levesszük a gőz-
ről, még 1-2 
percig verjük, és 
csészébe tálalva 
fogyasztjuk. 
 

Kolozsvári rakott káposzta 
 
Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, borsikafű, 2 ek. 
zsír, 1 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 50 dkg 
darált sertéshús, 15 dkg kolbász, só, bors, pirospaprika, 
20 dkg rizs, 2 dl tejföl, bazsalikom 
Elkészítés: A káposztát átmossuk, hogy ne legyen túl 
savanyú, majd egy nagyobb lábosban 20 percig pároljuk 
a borsikafűvel fűszerezve. 
Eközben egy másik edényben zsírt hevítünk, és rádobjuk 
a felaprított hagymát, fokhagymát, végül a darált húst és 
a felszeletelt kolbászt, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, 

hozzáadjuk a 
pirospaprikát 
és fedő alatt 
kb. 20 pecig 
pároljuk.  
A rizst a szoká-
sos módon meg
-főzzük.   
Egy tűzálló tál-
ba rétegezzük a 

káposztát, a rizst, a húst, majd így tovább, míg el nem 
fogynak az alapanyagok. A tetejét megkenjük a tejföllel. 
200 fokos előmelegített sütőben, 20 percig letakarva, 
majd 20 percig fedő nélkül sütjük. A tálaláskor a tetejére 
ízlés szerint kerülhet szalonna, kolbász, vagy akár 
bazsalikom. 
 

Almás-sajtos pulykatekercs 
 
Hozzávalók: 4 szelet pulykamell, 15 dkg gépsonka, 2 db 
alma, 10 dkg trappista sajt, 1 db tojás, 3 dkg liszt, 2 dl 
fehérbor, só, őrölt bors, aprított petrezselyem, olaj 
Elkészítés: A pulykamelleket kicsit kiklopfoljuk, besóz-
zuk. Az almát meghámozva a sajttal együtt lereszeljük. 
Az apróra vágott gépsonkát a reszelt sajttal, az almával, 
sóval, borssal, az apróra vágott zöldpetrezselyemmel és 
a tojással alaposan összekeverjük. 
Ezt a tölteléket a pulykaszeletekre kenjük, széleit kissé 
behajtva feltekerjük. A tekercseket vékony zsineggel 
összekötjük vagy megtűzzük, és lisztben megforgatva, 
olajon pirosra sütjük. 
Ezután aláöntjük a bort, és puhára pároljuk. Ha 
elkészült, a pulykatekercseket tálra helyezzük, és 
ráöntjük a fehérboros pecsenyelevet. 
Párolt rizzsel tálaljuk. 
 

Baracklekváros linzerkarikák 
 
Hozzávalók: 50 
dkg finomliszt, 
20 dkg kristály-
cukor, 25 dkg 
margarin, 3 db 
tojás, egy csipet 
só, 1 csomag 
vaníliás cukor, 
1 csomag sütő-
por, egy üveg 
sá rgaba rack-
lekvár. 
Tetejére: vaníliás porcukor 
Elkészítés: Az átszitált lisztet a margarinnal jól 
eldörzsöljük. Hozzáadjuk a cukrot, sót, a vaníliás cukrot, 
sütőport és a tojásokat is. Gyúrható tésztát készítünk.  
A sütőt előmelegítjük 160 fokra. Ekkor kb. 2 mm 
vastagságúra kinyújtjuk, és tetszőleges formákkal 
kiszúrjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. 15-17 
percig sütjük, amíg világosra nem sül.  
Kettőt-kettőt baracklekvárral összeragasztunk, és 
vaníliás porcukorral megszórjuk. 
Ízlésesen tálaljuk. 




